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T A T A Y  S Á N D O R

Bakony
Emlékek és találkozások

XVII.

U godról Tamásiba menet közbeesik Pápateszér, a hullámos csóti úton 
vasútállomását érem el legelébb. A  teszéri közös tanácshoz tartozik ma Ba- 
konytamási. Emlékszem a tamásiak sértődöttségére az összevonás idejéből. 
Igaz, Teszér jóva l nagyobb község, lakóinak száma m ásfélszer annyi, határa 
kétszer akkora, de azelőtt szülőfalumnak is nagyközség rangja volt. Protes
táns lakói századokon át megszokták, hogy döntően beleszóljanak az egyházi 
és világi közügyekbe. Rangjuk vesztésével kialakult a lakosságban bizonyos 
passzív ellenállás. Nem a mi dolgunk — drámai hirtelenséggel vonultak vissza. 
Nem a tétlenségbe, csak a falu közös gondjaitól. M inden bizonnyal kilábolnak 
m ajd ebből az állapotból, amint az ország, a m egye is serényebb lesz gondjuk 
viselésében.

Az 1600-as évek végén Pápateszér tiszta evangélikus és m agyar volt. 
A  családok nevei közül néhány azonos volt a tamásiakéval. A  község nagy 
határában szükség volt a dolgozó  kezekre, az Esterházy uraság m egtelepí
tette Teszért katolikusokkal és nagyrészt németekkel. Tamásiban csak az ott 
lévő m agyarok szaporodtak. Ugyanazon nevűekből sok család lett. Aztán be
házasodások, egyenkint érkezők. Természetes szaporulat addig, m íg el nem 
fogyott a szűk határ. A  két falu népm ozgalm i adatai elgondolkodtatok.

A XVIII. század végén m ég m ajdnem  ugyanannyi lakosa volt a két köz
ségnek, körülbelül 700. Tamási elérte ezt természetes úton, Teszér döntő mér
tékben a kolonusokkal. 1949-ben Tamásinak 1232 lakosa volt, Teszérnek 
2044. Ezt a számarányt meghatározza a földterület nagysága. Tamásiban min
den földszerzési lehetőség bezárult nem sokkal a jobbágyfelszabadulás után. 
A  század végére m egindult az önkényes születésszabályozás és a kivándorlás. 
A z időközben szinte teljesen katolikussá vált Teszéren ugyanez nem történt 
m eg a tamásihoz hasonlítható mértékben. A  példa egyébként nem kirívó. Jó- 
néhány nemesi község három évszázada tanúsítja: igen csekély számú kezdet
tel hamarosan utolérték a részben vagy majdnem egészében idegenekkel 
megtelepített falvakat. Ehhez természetesen em beröltők kellettek, a földes
urak nem várhattak a dézsmával, az erdőirtással, sem az egyház, sem az ál
lam az adóval. Nemzeti politikát pedig nem űztek a földesurak, m ég kevésbé 
a püspökök, legkevésbé az udvar a m agyarok javára.

Elképzelhető-e, hogy a kipusztult bakonyi táj benépesült volna a m eg
maradt m agyarság önerejéből? Két évszázad alatt talán igen, ha nem vágja 
útját a földhiány. Az erdők nem pusztultak volna ki ilyen mértékben és nagy 
hirtelenséggel, az bizonyos, de megint más kérdés, milyen lett volna a városok 
fejlődése a lelassult folyam atban, m ilyen az iparosodás?
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M eg  kellene továbbá vizsgálni, kik voltak azok a földesurak, akik némi
leg törekedtek rá, hogy falvaik m agyarok maradjanak. M inden bizonnyal 
azok, akik a török háborúkban saját vérük vesztésével részt vettek. Egy b izo
n yos: ilyen gondjuk nem volt a tájunkon mérhetetlenül elterjeszkedett Ester- 
házyaknak, m ég kevésbé az országrész katolizálására mindenek felett törekvő 
püspököknek és szerzetes rendeknek. O lyan nagy rendeknek sem, amelyek 
századok során át annyit tettek a m agyar művelődésért. Sőt, éppen nyelvünk 
megőrzéséért.

M ire jó  e sóhajtás? -  mondhatnánk. -  M ire jó  az idegen nyelvű kolonu- 
sok teljes beépülése után, többszázados hasznos munkálkodásuk után? Semmi 
másra, csupán tanulságképpen. E tanulságban az is benne van, hogy nem 
holtra szánt nép ez, de már nem is nyom orúságra, kivédi azt, ha m ásképp nem, 
a fogyatkozásával.

A  teszéri állomás ismerős nekem, itt szálltunk le, ha fürödni jöttünk a 
vizekben o ly  szegény Tamásiból a Szentiványi tóra, vagy a Csigi tóra. M a
lom nak gyűjtötte a vizet m ind a kettő, és fürdőzésünk nem m indig esett m eg 
a m olnár egyetértésével. N agyobb legény korunkban volt úgy is, hogy hold
világnál kellett lopnunk ezt az öröm öt. Hiszen nem is a napért jöttünk, abból 
vo lt részünk elég, csak a vízért.

A lig  hajtok át a síneken, jobbra  ott az a völgy, melyben mintha még 
most is ott fehérlene a már említettem, Benyó család háza, helyesebben szol
gálati lakása, m elyet kaptak az Állam vasutaktól. Benyó bácsi pályafelvigyázó 
volt. Triciklijén megtettem az utat nem egyszer a tamási Falurettől a Szent
iványi tóig. A  hat Benyó lány nevét el tudom soroln i: Gizi, Elle, Teri, Ica, 
M anci, Bözsi. És egyetlen fiú testvérük, a Jóska. H ol vannak már a Benyó 
lányok? Egy O laszországba ment férjhez, egy Spanyolhonba, egyetlenegy él 
m ég itthon.

Heten voltak testvérek, úgy mint mi, és tizenketten a Láng boltosék 
gyerm ekei. Ennyi gyerm eke már akkor is csak a papnak volt, a pályafelvi
gyázónak és a boltosnak. A hol földet kellett osztani az utódoknak, a paraszt 
családok, ekkora hibát nem vétettek. Különösen nem a m ódosabbak.

Kisgyerm ek korom ban Tamásiban laktak Benyóék is. Három család ösz- 
szesen huszonhat gyerm ekkel olyan szűk körzetben, hogy át tudtunk kiáltani 
egymásnak. Egy utcára való gazda nem nevelt fel ennyi gyermeket, akkortájt, 
az első világháborút m egelőző húsz esztendőben, három kikezdhetetlen nagy
birtok és a népes Teszér szorításában, minden terjeszkedési lehetőség m eg
szűntével.

Ezen az úton m ég jóval a régi falu előtt valaha csak egy cigánytelepet 
találtam. A zok  ott vályogot vetettek. Elnéztem, ahogy tiporták a sarat. Tiporta 
a családfő, a többiek pedig kezére, helyesebben lábára dolgoztak szép rend
ben. Ott lábatlankodtak a gyerekek fölös számban. Valaki ügyes kis rácsot 
szerkesztett nekik. Dom inónyi téglácskákat vetettek vele. A  sarat sem a fel
nőttekéből lopták, maguk tiporták maguknak. Í gy tanulták a tisztes mester
séget. Irigyeltem  őket, m ikor m ég korukbeli voltam.

A z igazi szép tánc m égiscsak az volt, amelyet az öreg cigány végzett 
ágyékig felkötött kék gatyában. Időnként m ég nótájuk is volt ehhez a sártip- 
ráshoz a teszéri cigányoknak, az is az egész nagycsalád öröm ére. Hátmég, 
ha megbiztatta őket egy flaska borral a gazda, aki istállót vagy fészert akart 
építeni abból a vályogból. M ert a cigány nem dolgozott raktárra és nem is 
dolgozott rosszkedvében.
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A tiprás a leggazdaságosabb erőkifejtés. Láttam én szőlőcefrét tiporni 
nagy kármentőben, csalánzsákokban, nem is messze innét, a Zsörki-szőlőkben. 
Láttam káposztatiprást gyakorta, magam is próbáltam  nem egyszer. K itipor
ták hüvelyéből a száraz babot, a borsót. Kitiporták valaha a kenyérgabonát 
is. Úgy mesélték, hajdanában m ég a sózott szalonnát is tiporták az akkori 
silóban. Sőt, Sándor bátyám szerint némely okos emberek csalamádét sava
nyítottak így télre a jószágnak, csakhogy az rég elfelejtődött. Azóta újra fel
találták.

A zalai pincékben zöldpaprikát, zöld  paradicsom ot, káposztát tiportak 
hordóba vegyesen a téli borozáshoz szalonna mellé.

A  vályogvetés helyén később téglagyár épült, a cigányoknak pedig azóta 
lett egy kis utcájuk. A  vidám  vályogvetők idejében néhány száz méterre volt 
a régi faluvége. Azóta két új utca épült m erőlegesen az országúira, a hegyek 
irányába. A  régi falu végén alakították ki a vásárteret, m ikor Teszér ehhez 
jog o t nyert. Öröm ére a tamásiaknak is, mert addig a távolabbi Lovászpatonán 
volt csak vásár, ahova mélyen hom okos, kínos út vezetett, de volt olyan sza
kasza is a Négylápás táján, ahol tengelyig süppedtek a kerekek a sárba.

Bent, a régi falu ismerős házai között hiába keresem a régi Steinicz kocs
mát, a gőzm alm ot is hiába, amely ott állt a kocsm a mellett. Jankovics Bésán 
Endre, a gici gróf. N agy Lajos írónk egykori tanítványa találta ki a Bakony
aljái M űm alom  Részvénytársaságot a húszas évek végén. A  divatos szövet
kezeti gondolat jegyében bevontak az RT.-ba néhány teszéri job b  gazdát is. 
1929-re készült el a háromemeletes híres malom, rémületére a vízim olnárok
nak. Emlékszem nagy hírére. Apám is azt tartotta, ezután a gró f iránti tiszte
letből ott kell m ajd őrletnünk. Sándor bátyámnak viszont az volt a véleménye, 
hogy várhatunk a tisztelettel, m íg bebizonyosodik , h ogy  jobb  lisztet őrölnek, 
mint a Ledóék vízimalm ában. A ddig vártunk, m íg m egbukott a gőzm alom , 
melynek hengerei a gazdasági válság legfenekén fordultak elsőt.

Steiniczék vették m eg a gépeitől m egfosztott épületet. V olt abban később 
bál, lett az lom tár és hálóhelye vásárosoknak. Végül m egnyílt benne a teszéri 
m ozi. Az b íz nem bukott meg, m űködött m ég a M O K ÉP tulajdonában is. 
Vagy tíz éve lebontották. Téglái valószínűleg benne vannak a helyén kelet
kezett ABC-áruház épületében, vagy a hozzá tartozó vendéglőben.

E takaros épület sarkán nyílik, megint csak a hegyek irányába Teszér 
főutcája. Széles főutca, rengeteg sár elfért benne, m ikor m ég kerékpáron sze
rettem volna ott közlekedni. M a már az a sáros korszak elmúlt, hiszen ott 
van a főutca közepén a N agyközségi K özös Tanács.

A z országút további rövid  szakaszán Tamási felé m ég két emlék ötlik fö l 
bennem. A z evangélikus harangláb, szerény csilingelése elmaradt m essze a 
nagytem plom  harangjainak méltóságától. Két oszlopa ennek a haranglábnak 
bévül volt Szabóék udvárában, kettővel kilépett a járdára, mintha indulni 
akart volna keserűségében a luteránusok fogytán. Azzal m ajdnem  szemben 
fúrták m eg életemben először a fogam . Nem orvos, csak ügyes technikus, egy 
lábbal hajtott nyulánk szerkezet segítségével. M ert ilyen is volt Teszéren már 
akkor, nem sokkal az első világháború után. Finom  ember, bölcselkedő ter
mészetű.

Foghúzók akadtak itt-ott a falvakban. Nem m indig a borbély, mert hi
szen borbély sem akadt minden faluban. Vagy csak olyan, aki m ezőgazdasági 
főfoglalkozása mellett nyírt, borotvált szom baton vagy vasárnap reggel, ám 
akkor hajnaltól. Továbbá nem minden borbély húzott fogat. V iszont voltak
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paraszt családok, m elyekben apáról fiúra szállt ez a tudomány, a szerszám 
pedig öröklődött. Arról is tudok, hogy m ég a világháború után is jártak a 
vidéken vándor olaszok, akik ekkor már teherautón érkeztek. Arra ügyes kis 
bódét építettek. A zt állítják egyesek, hogy fájdalom  nélkül húztak. Nékik 
biztosan nem fájt. Nem is fertőztek, mert ott függött a deszkafalon a hatósági 
parancs: „ A  mester köteles foghúzás előtt és után lizoform os vízben kezet 
m osn i!"

Az ilyenek jöttek-mentek, ám egy hivatásos fogtechnikus megtelepedése 
kétségtelen rangot adott a falunak. A  fejlődés, sőt a kiugrás jele.

Teszém ek lett orvosa, állatorvosa, patikája. Ez a helyzet megint betele
pülőket vonzott. A  szépfekvésű malomtavacskákkal, gazdag nyugdíjasokat 
vonzott e bakonyalji községbe. A  már említettem Lőv G yörgy visszavonulva 
főerdészségéből, cementáru gyárat kezdett. Sőt, elvett egyet a Benyó lányok 
közül, m éghozzá a legfiatalabbat, néhány évtizedes korkülönbséggel. Voltak 
akkortájban a B-listások. Ha elfelejtődött volna: így  hívták azokat az állami 
tisztviselőket, akiket a nagy M agyarország feldarabolásával kényszerűségből 
állom ányon kívül helyeztek a közigazgatásból, államapparátusból, sokszor 
nagyon rangosakat is. Ezek azután kénytelenek voltak kenyér után nézni szer
te az országban, vagy legalábbis megtelepedni valam elyik faluban, ahol ol
csóbb volt az élet. M ások elindultak a nagyvilágba szerencsét próbálni. Ez is 
beletartozik a m agyarok szétszóródásának történetébe. Emlékszem egy szor
galmas, barátságos házaspárra, akik Teszéren tyúkfarm ot kezdettek.

M egszaporodtak így  Teszéren az értelmiségiek, ahogy akkor m ondták: 
a falusi intelligencia. V iszonyuk a falu népéhez szívélyes volt, de az érintke
zésük meghatározott form ák között folyt. Kisasszony, nagyságos asszony, te
kintetes úr, fiatal úr. Ezekben a falvakban némely földm ívelő már taníttatta 
egy-egy gyermekét. Ezeket apránkint befogadta az úri társaság. A  fiatalem
bereket ha elébb nem, akkor okvetlen, m ikor katonaruhában, az érettségihez 
járó karpaszom ánnyal jelentek meg. A  hosszúkardos hadapródnak már nem 
kereste senki a származását. A  teszéri „intelligens" fiatalság között kezdett 
kialakulni némi aranyélet. Példának okáért, teniszpályát létesítettek. Eljártam 
oda magam is nagy ritkán. Nem játszottam, mert nem volt pénzem a drága 
felszerelésre, csak gyönyörködtem  a fiatal asszonyok, lányok kecses m ozgá
sában. M indenekfelett a fő jegyzőék  V iola  lányában. De csak gyönyörködhet
tem és egy kis széptevés. Ennyi az egész.

Nagy ínségében voltak a szerelemnek akkoriban a falusi értelmiségi csa
ládok diák fiai, m ég egyetemista korukban is a vakációk idején. A  korukbeli 
lányokat mind olyanoknak szánták, akiknek már állásuk volt, hogy férjhez 
menjenek m ég első virágzásukban. A  parasztlányokat megtáncoltathatták a bú
csúban vagy bálban, de nem állhattak meg vélük a kiskapuban. Nem a saját 
családjuk tilalmából, hanem a lányos szülők az ilyen kapcsolatot módfelett 
gyanusnak tartották. Várhatta a lányt a hozzá illő  legény a tejcsam ok előtt, 
sötétedéskor, hazáig kísérhette, ketten fogták az üres kanna fülét. Elidőzhet
tek a kapuban, nem vette ezért őket senki a szájára.

Igaz, előfordult egyre gyakrabban, hogy tanító, segédjegyző feleségül 
vett m ódos parasztlányt, vagy, m ondjuk, vasúti tiszt. D e kiskapuról szó sem 
lehetett. Szándékának határozott kijelentése mellett tiszteletét tehette a szülői 
háznál, szom bat este. H ol volt ettől a diák, aki leg jobb  esetben is tíz évvel 
később jutott első keresetéhez, mint a napszámos, vagy akkor sem, mert éppen
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azokban az időkben olyan távol volt és olyan bizonytalan volt az értelmiségi 
fiatal szerény állása, mint a kutyavacsora.

Pápateszért Tamási felé megint két m alom  között hagyom  el. Jobbra a 
Kiss malom, közvetlenül az országút mellett, balra, a réten a Ledó malom. 
Teszér, neve szerint ácsok települése lehetett. A z ugodi vár tartozéka volt. 
A  fenyőfői ősfenyves szálfáit itt faraghatták fület-szemet gyönyörködtető 
munkával az ácsok. Az az ősfenyves valaha lenyúlhatott. A  csóti fogolytábor 
lelkes botanikusa szerint korcs maradékai megtalálhatók voltak a Vörösi- 
patak mentén összeszűkült erdőben, sőt a bakonytamási állomás mellett is 
egy kis erdőben. Azóta eltűntek innen is, onnan is. Teszér pedig nem az ács
kodásáról volt híres már századok óta, hanem malmairól.

Ennek a falunak huszonöt malma m űködött, nem felváltva, nem is héza
gosán, hanem egyfolytában vagy kétszáz éven át, de néhány közülük biztosan 
lisztet járt M átyás kora óta. Némi hézaggal természetesen, ha számba vesszük 
a lakosság elfutásait, hurcolását a török időkben. Bár lehetséges, hogy az ak
kor még erdőben rejlő  m alm ok éppen menedéket adtak. M int ahogy jóravaló 
m olnárok menedéket nyújtottak a második világháború üldözöttjeinek.

Huszonöt m alom  egyetlen falu határában! Nem is tudok rá példát. M a
gam is meglepődtem , hogy pontosan huszonöt, am ikor olvastam W öller István 
tanulmányában, m elyet tudományos gonddal írt a pápateszéri m alm okról a 
Veszprém M egyei Honismereti Tanulmányok sorozatban. Pedig, azt hiszem, 
találkoztam valamennyivel fiatal kori erdő-m ező járásaimban, vadászatokon, 
m indig sikertelen horgászkísérleteinken, fürdési lehetőségek kutatása közben; 
vagy éppen elkísértem az őrletni va ló gabonát a magunk, vagy a más szeke
rén. Nagyon szerettem a malmokat. A  malom volt az első ipari üzem, amit 
láttam, mert az volt, ha nagyon szerény is. A  víz alig felfogható óriás ereje 
egy egész épületet betöltő gépezetet hajtott. A  felső m alom részbe léptem be 
legelőször, mert ném elyik teszéri m alm ot úgy alakították, hogy a vízgyűjtő 
gátjáról földszintesen be lehetett sétálni a felső padra, itt behordatták a gabo
nát, azután a kocsi m egkerülve a házat, az alsó szint elé állt, ott megintcsak 
vízszintesen kihordhatták vállon a liszttel telt zsákokat.

Annyit már bírtam, hogy a szekéroldalról rábillentettem a búzával telt 
zsákot a kocsis vállára, az bevitte, csupán néhány lépcső, és óvatosan bele 
eresztette a zizegő szemeket a garatba. Egyszerre nem is az egészet. Am i ma
radt, azzal visszalépett, aztán a m olnárlegény a m aradékot rendszerint egy 
jókora  sajtár segítségével öntögette föl.

Az a felsőm alom  finom an remegett a lábam alatt. Ü gy éreztem, rezeg az 
egész ház. Régebben a cséplőgép dobján tapasztaltam csak ezt a bizsergető 
kellemes érzést, ha gyerm ekként fellopóztam  oda azzal az ürüggyel, hogy 
vizet viszek az etetőnek, a kévebontóknak. De mi volt az ehhez képest, ahol 
indulni készül az egész ház. Az alsó malomban nagy fogas fakerék adta át 
egy csigának az erőt, azután szíjak, tengelyek, kifényesedett vaskerekek osz
tották el a bonyolult rendszerben.

Ha elsőnek ősi, egyszerű malmot láttam volna, könnyen eligazodtam 
volna a rendszeren, de olyat csak később ismertem meg, az is már csak darált, 
nem őrlött, a nehéz m alom kövek kikerültek a kertekbe, lúgosokba asztalnak, 
a présházak elé is gyakorta, borozgathattak rajta bízvást, m eg sem moccant, 
ha nekidűlt valaki italos ember. A  századforduló idején átalakítottak már 
majdnem minden teszéri m alm ot hengeresre. Ü gynökök járták akkor a vidé
ket, képeskönyveikkel, kimerítő magyarázattal m eggyőzték a molnárokat.
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hogy m ennyivel gazdaságosabb az OSER típusú hengerszék, mint az ezeréves 
m alom kő rendszer. Láttam is egy ilyen kimerítő tartalmú propagandaköny
vecskét, mert abban az időben m ég tisztelettel m egőriztek m indenféle nyom 
tatványt. Nem sokkal nagyobbak voltak ezek az ügyes kis gépek, mint egy 
jókora  szecskavágó. Kapható volt hozzá hasábszita, koptató berendezés. 
Kremsben gyártották e nevezetes m alomgépeket, amely városról tudni illet, 
hogy M átyás király tartotta egykor birtokában és a legrégibb könyveink sze
rint is találtatik ott görög tzeruza, atzélportéka, bársony és selyem, gálitzkő 
és timsó. Azért m ondom  csak, mert a nagy újítások korszakában ilyenképp 
vált ismeretessé a modern gépek és eszközök m onarchabeli forrása. A  reklám
cédulákon gyakorta ott vo lt az iparváros képe. Ezen éppen rálátással a nagy 
Dunára. A  város hitelt adott gyártmányainak, a gyártm ányok hírnevet a vá
rosnak.

Ha olyan szerencsénk volt, hogy megvárhattuk gabonánk őrlését, amely 
e m odern eszközök birtokában már lehetséges volt, akkor elidőztünk ott egy 
délutánt. Azalatt körüljárhattam a malomtavat. Elbogarászhattam a nádszá
lakkal, volt, ahol m ég buzogányt is szedhettem, megcsodálhattam a vízinövé
nyeket, apró halak villódzását, ha mást nem, hát ebihalakét nagy rajban. De 
legtöbb időt töltöttem a zsilipnél, amelyen át befolyt a víz egy hosszú vályúba, 
abból zuhogott vastag sugárban a nagy m alom kerék lapátjaira. Tenyeremmel 
feldobattam  a gyorsfolyású vizet, kis szökőkút alakult ki így. Végigjárattam 
ujjam at a vályú oldalán. A  rátapadt m oszattól síkos volt az, mint a selyem.

A  malomkeréken szétszóródó, repülő vízcseppeken ha átsütött a nyugodni 
készülő nap, szivárványt festett a m alom  falára. Egy valam irevaló m alom 
kerék m egvolt jó  három méter átmérőjű. Hatalmas, erős tölgyfatengelye: a 
gerendely benyúlt a falon át hosszan az alsómalomba, ott a vége megtámasz
kodott a csapágyvánkoson, ez pedig ült egy nagybírású bakon. A  bak sem az 
om lékony földön, hanem a k őből rakott vaskos medvetalpon. A gerendely itt 
belül bámulatra m éltó nagy fogaskereket tekert, ha ez átmérőben el is maradt 
a külső m alomkeréktől, mégis vermet kellett a számára kialakítani, hogy ké
nyelmesen fordulhasson. A z erős tölgyfából készült fogak  a kerületén helyez
kedtek el oldalvást. Ezek adták át az erőt a függőleges vastengelynek az ősi 
malomban egy kis fogaskerék, a csiga segítségével. Ez a vastengely, a kőszál- 
vas felszolgált a felső malomba. Ott helyezkedett el egymás fölött vízszinte
sen a két m alom kő, megintcsak egy erős tölgyfabakon : a kőpadon. Az alsó 
m alom kő mozdulatlan állt. Azon csak áthaladt a kőszálvas egy facsapágy, a 
nyáktőke oltalmában és forgatta a felső m alom követ. A  köveket fából készült 
burok vette körül és ezen helyezkedett el a garat, m elybe a gabonát felöntöt
ték. Ez sem ömölhetett a kerekek közé csak úgy szabadján, mint a krumpli a 
verembe, hanem gondos adagolásban a rázóvas és serpenyő segítségével.

A z ősi m alom ról igyekezetem  szerint talán sikerült szemléletes képet 
nyújtanom. Ezt is csak W öllner István rajzos tanulmánya alapján, aki fel is 
idézte a régi szakkifejezéseket, amelyek legtöbbje kihullott az emlékezetem
ből. Pedig leckét vettem annak idején a kíváncsiságom at jóindulatúan értékelő 
m olnártól. A  molnárnak akadnak elmélkedésre alkalmas órái. Jókedvvel, ha 
jár a m alom, bánatosan, ha víz hiányában áll. „B ort iszom, ha van vizem, v i
zet, ha nincs vizem . Ki az? . . .  A  m olnár." Így  a szólás-mondás. De Ledó Pál 
azt felelte rá, téves ez, mint a legtöbb kádencia, csak éppen hangzatos, mert 
aki m olnár iszik, az bánatában m égnagyobbat iszik.

Feltettem a molnárnak egy másik kérdést is, amely hosszas félelm eim ből
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származott. A z a félelem  olyan gyötrelmes volt, mint a tévedésből élve elte
mettetésről szóló mendemonda. Igaz-e, hogy a malomban szállingó liszt fel
robbanhat és röpül véle a m alom ? M eglepően bölcs feleletet kaptam.

-  H ohó, olvastam erről nyomtatásban. Ha pedig kinyomtatták, akkor 
tudományosan igaz lehet. Csakhogy ennek egy zsákra va ló oka kell jelen le
gyen egyetlen pillanatban. M illióm  és m illiom fonalnak kell összetalálkozni 
egyetlen ponton, olyan pedig nincs is az örökkévalóságban. Előbb eltalálja a 
Földet egy üstökös.

Így múlt el aggodalm am  a kedves m olnár családokért.
Az ősi m alom kövek csak parasztlisztet jártak, amit hazavittek az őrölte- 

tők és otthon pofozták véle a szitákat.
Kétszáz évvel ezelőtt kezdték ellátni a teszéri malm ok legtöbbjét szita

szekrénnyel. „  Gatyaszár szitán" rázódott át abban az őrlemény. A  rázó szerke
zetnek is szép neve vo lt: pánglimnágli. Ez biz német szó, pedig jellem ző, 
hogy a sváb faluk körzetében, Pápateszéren a m olnár családok szinte vala
mennyien m agyarok voltak.

Körülbelül száz évig m űködtek a szitaszekrénnyel gazdagodott köves 
malmok, am ikor a teszéri m olnárok egymásután áttértek a hengeres őrlésre. 
Ezzel a módszerrel négyszer annyi gabonát m egőrölhettek, de szükségessé 
vált a nagyobb energia, a patakok vize pedig csökkent. Kimustrált gőzgépek
kel segitettek magukon a m olnárok, m ikor az uradalmi gőzekézés megszűnt, 
m ajd faszéngázos m otorokat alkalmaztak. Ilyeneket megintcsak használt al
katrészekből összeeszkábáltak a környékbeli kovácsok. Ha kapható volt gáz
olaj, hasznosítottak később felújított cséplőgép-m otorokat. V olt egy-két ma
lom, mely megélte a villam os üzemeltetést. M ert újítottak lelkesen a m olná
rok, ném elyek terhes befektetéssel, az államosítás előtti esztendőben is.

W öller nagy gonddal felkutatta az egyes teszéri m alm ok történetét, mű
szaki fejlődését, tu lajdonjogi viszonyait, a m olnárcsaládok nevét szinte hiány
talanul a XVIII. század utolsó negyedétől. Vagyis attól az időtől, amikorra a 
pápai Esterházy latifundiumnak sikerült visszaállítania a jobbágyi függősé
get a középkori normák szerint hosszas pereskedés folytán. Ám  Pápateszér 
már az ezerhatszázas években is távoli falvakból felkeresett malmos község 
volt. H ogy azután m eddig nyúlik vissza a teszéri m alom ipar léte, az már alig 
is feltárható. Kik és m ikor építették a legrégibbeket. A  pápai uradalom, ahogy 
m egerősödött birtokában, úgy igazolta jogszerinti tulajdonjogát. Akár kolo- 
nusok építették a malmot, akár régi jobbágyok. H ol mindenestül az uraságé 
lett a malom, hol csak az épület, hol csak a telek. Valam ely jogon  minden
képp részesült jövödelm éből. A  m olnárcsaládokon kívül béreltek malmot, 
vagy építettek bérelt telekre egyes faluközösségek: Szűcs, Csót, Szerecseny, 
Fenyőfő és maga Teszér.

Az első adatok szerint kolonusok használták a teszéri malmokat. A  ko- 
lonus szó alatt tájunkon németeket, esetleg délszlávokat, szlovákokat értünk. 
A  m olnárok viszont ilyen neveket viselnek már akkor: Horváth, M arton, Fe
kete, Andrássy, Kuti (Kuthy), Bolla, Kiss, Papp, Lukács, Sági, Csigi, Fancsali, 
Szabó, Kapcsándy, Izsa, M észáros. Feltűnő d olog  ez, mert ugyanabban az idő
ben az egyéb ipari tevékenységet éven át folytatók nagy része német. Eszerint 
ősi magyar foglalkozás a molnárkodás, ha kolonusok voltak a legkorábban 
ismertek, akkor is magyarok. Szorgalmas munkával m eg lehetne állapítani 
honnét kerültek Teszérre, hol viseli m áig is nevüket távoli malom tulajdonos.
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M ert egyes m olnár családok behálózzák a fél Dunántúlt, m ások szétszóród
tak a régi M agyarországon, de megmaradtak m olnároknak.

A  Bakony északi lejtőin sok erecske csordogál lefelé, de a legtöbb csak 
gyéren kószál az éger fák tövein, sok közülük nyáron kiszárad. Teszér volt 
csak olyan szerencsés, hogy a fáradhatatlan m olnárok, ha másként nem, gyűjtő 
medence segítségével három patak vizéből kicsikarhatták a szükséges hajtó
erőt. A z északi lejtőnek, Sokoróaljának vízszegénysége okozta, hogy a teszé- 
ri malmoknak hatalmas körzete volt, Csóttól a G yőr közvetlen szomszédsá
gában fekvő Nyúlfaluig. Ez már közel negyven kilométer. Az egyes m alm ok
nak m egvoltak a maguk falvai, elsősorban a hozzájuk legközelebb esők, de 
a távolabbiakon is m egosztoztak egyesség nélkül, csupán a szokás jogán. Ha 
nem volt elég őrlenivalójuk a m olnároknak, saját kocsijukkal csuvározásra 
indultak, ami azt jelentette, hogy elhozták a gabonát és vissza is vitték hely
be a lisztet.

A  teszéri molnár családok közül többen vannak, akik kétszáz éve ott 
helyben m olnárkodnak, hol egyik, hol másik m alom  bérlői vagy birtokosai, 
m ióta megvásárolhatták a malmot a földesúrtól telekkel, v íz joggal együtt. 
A  m alm ok gyakran a régi, esetleg legelső gazdájuk nevét viselik, holott a tu
lajdonosuk már régóta más.

Tehát három fo lyó  mentén helyezkedtek el a teszéri m alm ok, azért mon
dom  így, mert a teszériek is, mint a tamásiak folyónak nevezték a Bakonyból 
lecsörgedező vizeket. Pápa felől jövet, a falutól nyugatra az állomás közelé
ben búvik az országút és vasút alatt a Szakács ér nyolc megszűnt malmával. 
A  régi falu végén, kertek alját mossa a Körtvély vagy Váncz ér, ezen három 
m alom  járt. Nem kevesebb, mint tizennégy m alom  székelt a falut keletről ha
tároló Bánya ér mentén. O lyan közel egymáshoz, hogy akár átkiálthatták ezt 
a távolságot a m olnárok. A  kutyaugatás minden esetre áthallatszott egyikből 
másikba. Ú gy is hívják ezt a részt ma is m ég: M alom sor. A  három fo lyó  el
nevezése a térképen olvasható és ügyiratokban így  is szerepelnek. D e nem 
bizonyos, hogy így  emlegetik azokat minden szakaszukon a helybeliek. Sokat 
jártam a Bánya ér mentén, de nem emlékszem erre a névre. Különösen a leg
felső m alom  szakaszát ismerem hajdani em lékeim ből. M ondták azt Lápos- 
nak, Kenderáztatónak, Fenyőfői érnek, m ások a Fekete molnár család nevén 
emlegették. Ha átvágtunk a tamási Kanászerdőn, hamarosan elértük ezt a bű
bájos, növények változatosságában gazdag területet.

Nem messze onnan bátyám  a harmincas évek m ásodik felében vadász
házat épített farönkökből. Vadász barátaival ott külföldi vendégeket is fo 
gadtak. Romantikus üzletember lévén azon ábrándozott, hogy m egveszi va
lam elyik Fekete malmot, m ert malmok voltak, egy már csak nyom okban, egy 
rom jaiban, kettő m ég üzemelt rendesen. Elképzelt egy fürdőt, egy forgó  ma
lomkereket, de bévül a házban nem őrölnek, hanem csak kis múzeum lesz ott, 
régim ódian fölszerelt malom, amelyben szórakoznak, élményeiket mesélik 
egymásnak gazdag külföldi vadászok, de magukkal hozhatják családjukat is, 
különösen szép lányaikat.

Jó is lenne, ha a legszebb fekvésüek közül tájmúzeumként életet nyerne 
a Bánya ér mentén valam elyik malom. Nem bánnám a fürdőt sem, a szép lá
nyokat sem. M ert az államosítás után apránkint leálltak a teszéri malmok. 
Az utolsó is már húsz esztendeje.

Kár lenne, ha nem maradna emléke sem a nagymúltú, páratlanul gazdag 
pápateszéri malomiparnak.
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